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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิด
สถานการณ์โรคระบาด ศึกษาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่
โดยเลือกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวเป็นจ�ำนวนมาก งานวิจัยนี้จะพิจารณาพฤติกรรมผู้บริโภค
ผ่านการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จ�ำนวน 400 คน
ผลการวิจัยพบว่า อุปสงค์ต่อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเป็นทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจ
ซือ้ เวชภัณฑ์ในช่วงการเกิดโรคระบาดมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ 0.364 ในทางตรง และ 0.381 ในทางอ้อม
ขณะที่ ปัจจัยการแสวงหาข้อมูลและการประเมินทางเลือกที่มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.362 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรงที่รองลงมา งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องส�ำรอง
เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นในปริมาณทีม่ ากเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการครอบครองเวชภัณฑ์ของประชาชนในช่วงที่
เกิดโรคระบาด
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมผู้บริโภค โรคระบาด โควิด-19 การวิเคราะห์เส้นทาง ปัจจัยที่มีอิทธิพล

Abstract

This research article aimed to study consumer behavior towards primary medical
supplies in the event of pandemic by taking the situation pandemic of the Covid-19 virus or
2019-new corona virus by choosing Chiang Mai province as the study area because Chiang
Mai is a tourist city that has many tourists, especially Chinese tourists traveling a lot. This
research considered consumer behavior through path analysis factors influencing the purchase
of primary medical supplies in the pandemic of the Covid-19 virus by collecting data from
a questionnaire with 400 people in Chiang Mai The results showed that demand for primary
medical supplies was both a direct and indirect effect on pharmaceutical purchasing decisions
during the pandemic, with a direct coefficient of 0.364 and 0.381 indirectly. While the searching
and evaluating information factor was the second direct effect with coefficient 0.362. This
research suggested that government and private agencies should reserve large quantities of
primary medical supplies for response to the demand for medical supplies of people during
the pandemic.
Keywords: Consumer Behavior, Pandemic, COVID-19, Path Analysis, Influence Factors
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บทน�ำ

ปัจจุบนั สถานการณ์การระบาดของของไวรัสโควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใุ หม่ ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก
ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม และวงการแพทย์ในระดับโลก โดยการระบาดของไวรัสโควิด-19
เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) หรือ WHO
ได้ประกาศให้ยกระดับการเตือนภัยของไวรัสโควิด-19 จากเดิมที่อยู่ในระดับสูงมาเป็นระดับที่สูงมาก ต่อการ
แพร่ระบาดและเสี่ยงการติดเชื้อไปทั่วโลก เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ก�ำลังเผชิญหน้ากับปัญหา
ในการจัดการกับการระบาดของเชือ้ ไวรัสดังกล่าว [1] โดยการระบาดทีเ่ กิดขึน้ ประเทศจีนทีน่ บั ว่าเป็นประเทศ
แรกทีเ่ กิดการระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 และประเทศจีนเป็นประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดมาก
ทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรติดเชือ้ และเสียชีวติ ไวรัสโควิด-19 มากอันดับต้น ๆ ของโลก [2] โดยขณะ
ทีป่ ระเทศไทยก็ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เพราะเริม่ มีจำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ
และสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการส�ำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 มี
เนื้อความว่า ทีเ่ ป็นการสมควรให้มกี ารประกาศให้โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 [3] จากประกาศ
ดังกล่าวสะท้อนภาพให้เห็นว่า สถานการณ์ในประเทศไทยเกี่ยวกับการระบาดของของไวรัสโควิด-19 รุนแรง
ขึ้น นอกจากนั้น การระบาดของของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้น
เปลี่ยนไปอย่างมาก เพราะประชาชนมีความต้องการเวชภัณฑ์เบื้องต้น เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจล
ล้างมือ เป็นต้น ในระดับที่สูงมากและสินค้าเริ่มขาดแคลน จนท�ำให้เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจา
นุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 9, ฉบับที่ 10 และ
ฉบับที่ 11 เกีย่ วกับเรือ่ งหน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ทมี่ แี อลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบใช้ลา้ งมือ [4] จากประกาศ
ดังกล่าวสะท้อนภาพความต้องการในการซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างมาก
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เกีย่ วกับเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีตอ่ การซือ้ เวชภัณฑ์เบื้อง
ต้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดโดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์การระบาดของของไวรัสโควิด-19 ใน
ปัจจุบนั ตัวแปรตาม เป็นการตัดสินใจซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้น ผ่านการเก็บข้อมูลแบบมาตรวัดเจตคติแบบไลเคิรท์
หาค่าเฉลี่ยน�ำมาแปรผล และศึกษาผ่านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรค
ระบาด โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
เป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ [5]
งานวิจยั นีจ้ ะให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน ทีจ่ ะน�ำไปปรับใช้เป็น
เพือ่ เป็นนโยบาย แนวทาง การปฏิบตั ติ วั เพือ่ เตรียมรับมือหากเกิดเหตุการณ์โรคระบาดใด ๆ เกิดขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด
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พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แล้วน�ำมาจ�ำแนกในการสุ่มด้วยสูตรค�ำนวณ
กลุ่มตัวอย่างของยามาเน่เพื่อแบ่งสัดส่วน ซึ่งพื้นที่ศึกษาอยู่ใน 5 อ�ำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของจังหวัด อ�ำเภอสันทราย อ�ำเภอแม่ริม อ�ำเภอดอยสะเก็ด
และ อ�ำเภอสันก�ำแพง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจจาก อ.เมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้อ�ำเภอทั้งห้าที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นพื้นที่วิจัยเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจจากอ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ ซึ่งหมายถึง มีการกระจุกตัวของผู้คนที่มากขึ้นโดยพิจารณาจากการขยายตัวของจ�ำนวนบ้าน
ที่ 5 อ�ำเภอดังกล่าวมีร้อยละการขยายตัวสูงสุด [6] การขยายตัวของจ�ำนวนบ้านที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้ธุรกิจ
ทั้ง 5 อ�ำเภอ เติบโต รวมไปถึงธุรกิจบริการและธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่อง
เที่ยว เป็นต้น ซึ่งการเติบโตดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวชาวจีน (ซึ่งเป็นที่ทราบกัน
ดีวา่ ไวรัสโควิด-19 เริม่ แพร่ระบาดที่ประเทศจีน และช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะใช้ พรก. ฉุกเฉิน ประเทศไทยยังคงเปิด
รับนักท่องเทีย่ วเข้ามาท่องเทีย่ วและนักท่องเทีย่ วก็ยงั คงเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ งในช่วงเวลา
ดังกล่าว) จ�ำนวนตัวอย่างที่ใช้มีทั้งสิ้น 400 ตัวอย่างผ่านการค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่เพื่อแบ่งสัดส่วน
โดยพิจารณาจากจ�ำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ ตามระบบสถิติทางการทะเบียน
กรมการปกครอง ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไป จ�ำนวน 1,523,978 คน [7] สาเหตุทเี่ ลือกประชากรกลุม่ นี้ เนือ่ งจาก
งานวิจยั นีม้ งุ่ เน้นศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภค จึงมุง่ เน้นทีผ่ มู้ รี ายได้จากทางใดทางหนึง่ ซึง่ ช่วงอายุตงั้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไป
เป็นช่วงอายุทมี่ คี วามสามารถหารายได้จากทางใดทางหนึง่
ผู้วิจัยอาศัยข้อมูลที่มีการจ�ำแนกอ�ำเภอในจังหวัดเชียงใหม่จาก 5 อ�ำเภอที่น�ำเสนอไปแล้วในหัวข้อ
ที่ 3.1 โดยผลก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยใช้การค�ำนวณของยามาเน่ [8] ก�ำหนดค่าความคาดเคลื่อนไว้ที่
ร้อยละ 5 ซึ่งผลการค�ำนวณเท่ากับ 399.98 คน ปัดเศษให้สะดวกแก่การรวบรวมข้อมูลจึงรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
400 คน จากนัน้ ค�ำนวณสัดส่วนตามอ�ำเภอพืน้ ทีท่ ไี่ ด้คดั เลือกไว้ ซึง่ ผลการค�ำนวณ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
114 คน อ�ำเภอดอยสะเก็ด 72 คน อ�ำเภอแม่รมิ 77 คน อ�ำเภอสันทราย 71 คน และอ�ำเภอสันก�ำแพง 66 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แบบการสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับพฤติกรรมในการซื้อเวชภัณฑ์เมื่อเกิดโรคระบาด และ
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทดสอบ
ความเทีย่ งของแบบสอบถามผ่านการทดสอบข้อค�ำถามก่อนวิจยั (Pre-Test) กับผูบ้ ริโภคจังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน
40 คน โดยใช้วิธีการวัดความสอดคล้องภายในแบบ Cronbach’s Alpha ข้อค�ำถามที่มีค่าความเชื่อมั่น
ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปซึ่งถือว่ามีความเชื่อถือค่อนข้างสูง [9] จากการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.811
ซึ่งถือว่าเชื่อถือได้ จึงน�ำแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

พฤติกรรมผู ้บริโภคที่มีต่อการซื้ อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
และส่วนที่ 2 คือ ระดับพฤติกรรมในการซือ้ เวชภัณฑ์เมือ่ เกิดโรคระบาด ซึง่ สถิตทิ นี่ ำ� มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขณะที่ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด เป็นข้อค�ำถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
แบบไลเคิร์ท (Likert Scale) แล้วน�ำผลรวมและหาค่าเฉลี่ย เมื่อได้ข้อมูลจากทั้ง 3 ส่วนแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไป
จะวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ใช้สมการการวิเคราะห์
ถดถอย การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเส้นทางสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว [9] โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ AMOS ซึง่ มีรปู แบบของสมการ ลักษณะของเส้นทาง ตัวย่อและความหมาย
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แบบจ�ำลองการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้น

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสกัดตัวแปร

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory) ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น หลักการ
บริโภค หมายถึง การตัดสินใจเลือกกลุม่ สินค้าหรือบริการทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ให้ได้รบั ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์
(Utility ) สูงสุด ดังนั้น ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคจึงถูกจ�ำกัดโดยอ�ำนาจซื้อ (เงิน)
และขึ้นอยู่กับรสนิยม (Preferences) ของผู้บริโภค [10]
ทฤษฤีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) อรรถประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ผู้บริโภค
ต้องการที่จะแสวงหาความพอใจสูงสุด ภายใต้รายได้หรืองบประมาณการใช้จ่ายที่มีอยู่จ�ำกัด โดยแนวคิด
อรรถประโยชน์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ [11]
1) อรรถประโยชน์รวม (Total Utility: TU) หมายถึง ผลรวมของอรรถประโยชน์ทั้งหมดที่
ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือ บริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ตั้งแต่หน่วยแรกจนถึงหน่วยที่ผู้บริโภคกาลัง
พิจารณาในขณะนั้น
2) อรรถประโยชน์เพิ่ม (Marginal Utility: MU) หมายถึง อรรถประโยชน์หรือความพอใจของ
ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น เมื่อบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดนั้นเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
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การสกัดตัวแปร ทฤษฎีอรรถประโยชน์สง่ ผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ผูว้ จิ ยั จึงสกัดตัวแปรเป็น ตัวแปร
อรรถประโยชน์ในการบริโภคเวชภัณฑ์เบือ้ งต้น เพือ่ วิเคราะห์การตัดสินใจซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นเมือ่ เกิดโรคระบาด
การแสวงหาข้อมูล การแสวงหาข้อมูลเป็นหนึง่ ในขัน้ ตอนกระบวนการตัดสินใจทีอ่ ยูใ่ นทฤษฎีผบู้ ริโภค
หมายถึง การที่ผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือความต้องการใด ๆ จึงน�ำมาซึ่งการแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ ได้แก่ แหล่งบุคคล แหล่งธุรกิจ แหล่งข่าวทั่วไป
และประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง [11]
การสกัดตัวแปร การแสวงหาข้อมูลเป็นขัน้ ตอนกระบวนการตัดสินใจ ผูว้ จิ ยั จึงสกัดตัวแปรเป็น ตัวแปร
การแสวงหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกเป็นหนึง่ ในขัน้ ตอนกระบวนการตัดสินใจทีอ่ ยูใ่ นทฤษฎี
ผู้บริโภค โดยการประเมินทางเลือก หมายถึง การพิจารณาทางเลือกใด ๆ ที่ดีที่สุดที่น�ำมาสู่การตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งการประเมินทางเลือกจะประเมินได้จาก คุณสมบัติ ระดับความสําคัญ ความเชื่อถือต่อตรายี่ห้อ
ความพอใจ และกระบวนการประเมิน [11]
การสกัดตัวแปร การประเมินทางเลือกเป็นขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจ ผู้วิจัยจึงสกัดตัวแปรเป็น
ตัวแปรการประเมินทางเลือก
แนวคิดความต้องการถือเงิน (Demand for Money) หมายถึง ปริมาณเงินสดที่ผู้ต้องการถือไว้
ในขณะหนึง่ ขณะใด โดยความต้องการถือเงินในความหมายของเคนส์นนั้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ความต้องการ
ถือเงินเพือ่ ใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน ความต้องการถือเงินเพือ่ ใช้จา่ ยเมือ่ เกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่ได้คาดคิดไว้ลว่ งหน้า
และความต้องการถือเงินเพื่อแสวงหาก�ำไร เคนส์เชื่อว่า คนเราจะถือเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อแสวงหาก�ำไร [12]
ทัง้ นี้ ความต้องการถือเงินขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั รายได้แต่ละครัง้ แล้ว และยังขึน้ อยูก่ บั ระดับรายได้อกี ด้วย
การสกัดตัวแปร ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากประวัติศาสตร์และหลาย ๆ แหล่งที่มาพบว่า
เมื่อเกิดโรคระบาด สงคราม หรือภาวะการณ์ฉุกเฉินใด ๆ เวชภัณฑ์และยารักษาโรคจะมีมูลค่าสูงและเป็น
ที่ต้องการของสังคมในระดับกว้าง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนิรนัยเปรียบเทียบให้ เวชภัณฑ์เบื้องต้นเปรียบเสมือนเงิน
ที่มีมูลค่าในภาวะการณ์ฉุกเฉิน ด้วยเหตุผลที่อ้างมา ผู้วิจัยจึงรสกัดตัวแปรเป็น ตัวแปรความต้องการ
ครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้น และตัวแปรรายได้ เพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิด
โรคระบาดในงานวิจัยนี้

ผลการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เป็นเพศชาย จ�ำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 และเป็น
เพศหญิง 196 คิดเป็นร้อยละ 48.20 เมื่อตรวจสอบสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า สถานภาพโสด 161 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.25 สมรส 216 คิดเป็นร้อยละ 54.00 และ หม้ายหรือหย่าร้าง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90
เมื่อส�ำรวจถึงอายุพบว่า คนกลุ่มช่วงอายุต�่ำกว่า 20 ปี จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 กลุ่มช่วงอายุ 21 ถึง
30 ปี จ�ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 กลุ่มช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี จ�ำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00
กลุ่มช่วงอายุ 41 ถึง 50 ปี จ�ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 และกลุ่มช่วงอายุ 51 - 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน
51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 และกลุ่มที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 เมือ่ ส�ำรวจถึง
ระดับการศึกษาของกลุม่ ตัวอย่างจะพบว่า ได้รบั การศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรี 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ระดับ
พฤติกรรมผู ้บริโภคที่มีต่อการซื้ อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์
โรคระบาด กรณีศึกษา การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชี ยงใหม่
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ปริญญาตรี 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 เมื่อ
สอบถามถึงอาชีพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐจ�ำนวน 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.50 เป็นพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 เป็นพนักงาน
ลูกจ้างของเอกชน จ�ำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ
จ�ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และประกอบอาชีพอื่น ๆ จ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และเมือ่
สอบถามถึงรายได้ต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต�่ำกว่า 10,000 บาท จ�ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ
4.25 รายได้ 10,001–20,000 บาท จ�ำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 รายได้ 20,001–30,000 บาท
จ�ำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 รายได้ 30,001–40,000 บาท จ�ำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ
29.25 รายได้สูงกว่า 40,001 บาท จ�ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19
ผู้วิจัยได้ส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โควิด-19 หลังจากที่ได้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ติดต่ออันตราย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ได้พบข้อมูลที่น่าสนใจในหลาย ๆ ประการที่จะน�ำมา
รายงานผลและวิเคราะห์วิจารณ์ ดังนี้
1) การซือ้ ตุนสินค้าเวชภัณฑ์เบือ้ งต้น กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 174 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.5 ได้ซอื้
ตุนสินค้าเวชภัณฑ์เบื้องต้นมากกว่าปกติและซื้อสะสม ก่อนช่วงการแพร่ระบาด ขณะที่อีก 233 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 58.25 ไม่ได้ซื้อตุนแต่อย่างใด
2) ค่าใช้จ่ายในการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้น กล่มตัวอย่างจ�ำนวน 157 หรือคิดเป็นร้อยละ 39.25 คน
มีคา่ ใช้จา่ ยในการซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นน้อยกว่า 100 บาทต่อสัปดาห์ รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 105 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 26.25 มีคา่ ใช้จา่ ยในการซือ้ 301–500 บาทต่อสัปดาห์ ขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 92 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 23.00 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 101–300 บาทต่อสัปดาห์ และกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 46 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.50 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อมากกว่า 501 บาทต่อสัปดาห์
3) การซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นก่อนมีการระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 270 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.50 ไม่เคยซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเลย กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
124 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.00 ซื้อ 1–3 ครั้งต่อสัปดาห์ ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 6 คน ซื้อ 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์
4) การซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 เกิดการระบาดของโรคโควิด-19
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 200 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้น 1–3 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมา
คือ กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 116 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.00 ซื้อ 4–6 ครั้งต่อสัปดาห์ ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 80 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ไม่เคยซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเลย และกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 4 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.00 ซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นมากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์
ข้อมูลพฤติกรรมการซือ้ เวชภัณฑ์จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถวิเคราะห์ได้วา่
ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปในหลายทาง ทั้งการเริ่มตุนเวชภัณฑ์เบื้องต้น และการซื้อ
เวชภัณฑ์เบื้องต้นที่มากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ผู้บริโภคบางส่วนได้ซื้อหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือเป็นประจ�ำ
อยู่แล้ว เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 อยู่ทุก ๆ ปี แต่หลังจากมีการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ก็มีหลายส่วนที่เพิ่มระดับค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น
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พฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้น และการวิจารณ์ผล
ผูว้ จิ ยั ได้สำ� รวจข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้น สามารถแบ่งเป็นหัวข้อ
ส�ำคัญ ๆ ดังนี้
อุปสงค์ต่อความต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้น
จากการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างถึงอุปสงค์ต่อความต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นของผู้บริโภค
สามารถอภิปรายผลได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อุปสงค์ต่อความต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้น n=400
ประเภท
คะแนน
การแปลผล
อุปสงค์ต่อความต้องการครอบครอง
3.28 ผู้บริโภคต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อ
เวชภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันในระดับปานกลาง
อุปสงค์ต่อความต้องการครอบครอง
3.48 ผู้บริโภคต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อ
เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นเพือ่ ใช้ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับมาก
อุปสงค์ต่อความต้องการครอบครอง
1.87 ผู้บริโภคต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อ
เวชภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อเก็งก�ำไร
ใช้เก็งก�ำไรในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
2.88 ผู้บริโภคเกิดอุปสงค์ต่อความต้องการครอบครอง
เวชภัณฑ์เบื้องต้นในระดับปานกลาง
ที่มา: จากการส�ำรวจและค�ำนวณ
จากตารางที่ 1 พบว่า อุปสงค์ต่อความต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อใช้ในสถานการณ์
ฉุกเฉินทีม่ คี า่ คะแนนเท่ากับ 3.48 เป็นอุปสงค์ตอ่ ความต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบือ้ งต้นทีม่ ากทีส่ ดุ ขณะที่
อุปสงค์ต่อความต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อเก็งก�ำไรที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 1.87 เป็นอุปสงค์
ต่อความต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่น้อยที่สุด แต่โดยภาพรวมแล้วอุปสงค์ต่อความต้องการ
ครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นมีค่าคะแนนเท่ากับ 2.88 หรืออาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้บริโภคเกิดอุปสงค์
ต่อความต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นในระดับปานกลาง
จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะห์โดยอุปนัยได้วา่ อุปสงค์ตอ่ ความต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบือ้ งต้น
เพือ่ ใช้ในสถานการณ์ฉกุ เฉินอยูใ่ นระดับมาก หมายถึง ผูบ้ ริโภคต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบือ้ งต้นเพราะกังวล
กับสถานการณ์ทอี่ าจจะเลวร้ายมากกว่าเดิม ประกอบกับ สินค้าเวชภัณฑ์เริม่ หาซือ้ ยากมากขึน้ ผูบ้ ริโภคจึงไม่คดิ
ที่จะเก็งก�ำไรแต่ขอให้มีเพียงพอใช้ในแต่ละวัน และมีส�ำรองในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ผลการวิเคราะห์นี้
สอดคล้องกับทฤษฎีอุปสงค์ต่อการถือเงินตามแนวคิดของ Keynes ที่เปรียบเทียบได้ว่า เวชภัณฑ์เบื้องต้นใน
ยามที่เกิดโรคระบาดมีมูลค่าและความส�ำคัญเหมือนเงินตรา ที่รู้สึกปลอดภัยที่ได้ครอบครอง [12]
การบริโภคเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับรายได้
เมื่อส�ำรวจในประเด็นรายได้ในการบริโภคเวชภัณฑ์เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง สามารถอภิปรายผล
ได้ดังตารางที่ 2

พฤติกรรมผู ้บริโภคที่มีต่อการซื้ อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์
โรคระบาด กรณีศึกษา การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชี ยงใหม่
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ตารางที่ 2 การบริโภคเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับรายได้ n=400
ประเภท
คะแนน
การแปลผล
การบริโภคแบบรายได้สมบูรณ์
3.42 หากมีรายได้เพิม่ ขึน้ จะทำ�ให้ผบู้ ริโภคซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้น
มากขึ้นในระดับมาก
การบริโภคแบบรายได้เปรียบเทียบ 1.08 ผู้บริโภคต้องการซื้อหรือครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นให้
เทียบเท่ากับสังคมหรือคนรอบข้างในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
2.25 รายได้มผี ลต่อการบริโภคเวชภัณฑ์เบือ้ งต้นในระดับน้อย
ที่มา: จากการส�ำรวจและค�ำนวณ
ตารางที่ 2 พบว่า การบริโภคแบบรายได้สมบูรณ์ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.42 เป็นปัจจัยส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นทีม่ ากทีส่ ดุ ขณะทีก่ ารบริโภคแบบรายได้เปรียบเทียบทีม่ คี า่ คะแนนเท่ากับ 1.08
เป็นปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นในระดับน้อย และโดยภาพรวมรายได้มีผลต่อการบริโภค
เวชภัณฑ์เบื้องต้นที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.08 หรือตีความได้ว่า รายได้มีผลต่อการบริโภคเวชภัณฑ์เบื้องต้นใน
ระดับน้อย
เมือ่ พิจารณาประเด็นรายได้ในการบริโภคเวชภัณฑ์เบือ้ งต้นจากผลส�ำรวจวิจยั สามารถวิเคราะห์ได้วา่
รายได้ไม่ได้เป็นประเด็นส�ำคัญในการซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้น เพราะไม่วา่ จะมีรายได้เท่าใด ผูบ้ ริโภคก็จะตัดสินใจซือ้
เวชภัณฑ์เบื้องต้นอยู่ดี ดังที่คะแนนของการบริโภคแบบรายได้สมบูรณ์อยู่ในระดับสูง สะท้อนความหมายว่า
หากมีรายได้เพิม่ ขึน้ จะท�ำให้ผบู้ ริโภคซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นมากขึน้ ในระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีอปุ สงค์ตอ่
การถือเงินตามแนวคิดของ Keynes ที่ระบุว่า ความต้องการที่จะถือเงินจะเพิ่มตามการเพิ่มของรายได้ [12]
หากพิจารณาเปรียบเทียบได้วา่ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นในยามทีเ่ กิดโรคระบาดมีมลู ค่าและความส�ำคัญเหมือนเงินตรา
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Vijay Victor ที่ระบุว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าแม้จะเกิดราคาแบบ
Dynamic Pricing ในยามที่สินค้านั้น ๆ เป็นที่จ�ำเป็นในสังคมจริง ๆ [13]
การแสวงหาข้อมูลในการบริโภค
จากการส�ำรวจในประเด็นการแสวงหาข้อมูลในการบริโภคเวชภัณฑ์เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถอภิปรายผลได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การแสวงหาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างn=400
แหล่งแสวงหาข้อมูล
คะแนน
การแปลผล
การแนะน�ำจากครอบครัว เพื่อน
3.39 ผู้บริโภคได้รับการแนะน�ำสินค้าจากครอบครัว เพื่อน
หรือ คนรู้จัก
หรือคนรู้จักในระดับปานกลาง
การแนะน�ำจากผูผ้ ลิตหรือจัดจ�ำหน่าย 1.67 ผู้บริโภคได้รับการแนะน�ำสินค้าจากผู้ผลิตหรือจัด
จ�ำหน่ายในระดับน้อย
การแนะน�ำจากข่าวต่าง ๆ
4.65 ผู้บริโภคได้รับการแนะน�ำสินค้าจากข่าวหรือโฆษณาใน
ระดับมากที่สุด
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ตารางที่ 3 การแสวงหาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างn=400 (ต่อ)
แหล่งแสวงหาข้อมูล
คะแนน
การแปลผล
การแนะน�ำจากประสบการณ์ของผู้
3.71 ประสบการณ์ของผู้บริโภคส่งผลให้เกิดการตัดสินใจใน
บริโภคเอง
ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
3.35 ปัจจัยการแสวงหาข้อมูลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เวชภัณฑ์เบื้องต้นในระดับปานกลาง
ที่มา: จากการส�ำรวจและค�ำนวณ
จากตารางที่ 3 พบว่า การแสวงหาข้อมูลจากการแนะน�ำจากข่าวหรือโฆษณาต่าง ๆ ที่มีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.65 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นมากที่สุด ขณะที่การแสวงหาข้อมูลจาก
การแนะน�ำจากผูผ้ ลิตหรือจัดจ�ำหน่ายทีม่ คี า่ คะแนนเท่ากับ 1.65 เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ เวชภัณฑ์
เบื้องต้นน้อยที่สุด แต่โดยภาพรวมแล้วการแสวงหาข้อมูลมีคะแนนเท่ากับ 3.35 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง
การแสวงหาข้อมูลจากการแนะน�ำจากข่าวต่าง ๆ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด วิเคราะห์ได้ว่า
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดมีผลกระทบต่อผู้บริโภคและเกิดแรงจูงใจให้ผู้บริโภคแสวงหาข้อมูลเพื่อที่จะซื้อ
เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นเพือ่ ป้องกันตนเองจากโรคระบาด มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Gina Samaan ทีร่ ะบุวา่
เมือ่ ตอนเกิดโรค H5N1 ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ จะเป็นการกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในระดับสังคมเพือ่
แสวงหาแนวทางในลดความเสี่ยงในด้วยวิธีการต่าง ๆ [14] และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jillian C.
Sweeney ที่ระบุว่า ข่าวสารจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอย่างสูง [15]
การประเมินทางเลือกในการบริโภค
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การประเมินทางเลือกของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน�ำมาประเมินทางเลือกในการบริโภค
เวชภัณฑ์เบื้องต้นของผู้บริโภค ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การประเมินทางเลือกของกลุ่มตัวอย่างn=400
แหล่งการประเมินทางเลือก คะแนน
การแปลผล
แบรนด์หรือตราสินค้า
3.09 แบรนด์หรือตราสินค้าส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากในระดับ
ปานกลาง
ร้านค้า
3.05 ร้านค้าทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ในระดับปานกลาง
ปริมาณสินค้า
4.55 ปริมาณสินค้าส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด
ความเชื่อมั่น
4.01 ความเชื่อมั่นในสินค้าให้เกิดการตัดสินใจซื้อในระดับมาก
วิธีการด�ำเนินการซื้อขาย
2.16 วิธกี ารด�ำเนินการซือ้ ขายส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
3.37 การประเมินทางเลือกส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ในระดับปานกลาง
ที่มา: จากการส�ำรวจและค�ำนวณ
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จากตารางที่ 4 เห็นได้ว่า ปริมาณสินค้าที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.55 ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ ขณะทีว่ ธิ กี ารด�ำเนินการซือ้ ขายทีม่ คี า่ คะแนนเท่ากับ 2.16 เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้
ของผูบ้ ริโภคน้อยทีส่ ดุ ขณะที่ ภาพรวมการประเมินทางเลือกทีม่ คี า่ คะแนนเท่ากับ 3.37 ซึง่ หมายถึง การประเมิน
ทางเลือกส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในระดับปานกลาง
การทีป่ ริมาณสินค้ามีคา่ คะแนนทีส่ งู ทีส่ ดุ สามารถวิเคราะห์โดยอุปนัยได้วา่ ปริมาณเวชภัณฑ์เบือ้ งต้น
เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ เป็นต้น ก�ำลังเป็นที่ขาดแคลนในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงท�ำให้
ประชาชนเริ่มประเมินทางเลือกในการเข้าถึงการครอบครองสินค้าดังกล่าวเป็นส�ำคัญ ซึ่งข้อมูลนี้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับงานวิจยั ของ D. Indrawan ทีร่ ะบุวา่ ประชาชนจะประเมินทางเลือกในการบริโภคในช่องทางที่
หลากหลายมากขึ้นในช่วงที่ไข้หวัดนก H5N1 มีการระบาด [16]
อรรถประโยชน์ในการบริโภค
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์อรรถประโยชน์ในการบริโภคของกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์อรรถประโยชน์
ในการบริโภคเวชภัณฑ์เบื้องต้นของผู้บริโภค ผลการวิจัยแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 อรรถประโยชน์ในการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง n=400
ประเภท
คะแนน
การแปลผล
อรรถประโยชน์รวม
3.79 ผู้บริโภครู้สึกได้รับอรรถประโยชน์รวมจากการได้บริโภค
เวชภัณฑ์เบื้องต้นในระดับมาก
อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้าย
3.93 ผู้บริโภครู้สึกได้รับอรรถประโยชน์รวมจากการได้บริโภค
เวชภัณฑ์เบื้องต้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในระดับมาก
รสนิยมและความพอใจ
3.85 ผู้บริโภครู้สึกได้รับความพอใจที่ได้รวมจากการได้บริโภค
เวชภัณฑ์เบื้องต้นที่ ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
3.86 ผู้บริโภครู้สึกได้รับอรรถประโยชน์จากการซื้อเวชภัณฑ์
เบื้องต้นในระดับมาก
ที่มา: จากการส�ำรวจและค�ำนวณ
จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.93 ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นของผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ ขณะที่ อรรถประโยชน์รวมทีม่ คี า่ คะแนนเท่ากับ 3.79 ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นของผูบ้ ริโภคน้อยทีส่ ดุ แต่ในภาพรวมอรรถประโยชน์ทมี่ คี า่ คะแนนเท่ากับ
3.86 หมายถึง ผู้บริโภครู้สึกได้รับอรรถประโยชน์จากการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นในระดับมาก
การที่อรรถประโยชน์ในการบริโภคมีค่าคะแนนในระดับมาก สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้บริโภครู้สึก
พอใจหากได้ครอบครองเวชภัณฑ์เพือ่ ป้องกันการติดโรคระบาด ซึง่ มีความสอดคล้องงานวิจยั ของ D. Indrawan
ที่ระบุว่า ประชาชนรู้สึกพอใจเมื่อรัฐบาลมีทางเลือกในการให้เข้ารับบริการทางการแพทย์และการเข้าถึง
ยารักษาโรคที่หลากหลายในช่วงที่ไข้หวัดนก H5N1 มีการระบาด [16]
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นของผู้บริโภคเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด
จากการก�ำหนดโมเดลเพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นของผูบ้ ริโภคเมือ่ เกิด
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สถานการณ์โรคระบาด ดังภาพที่ 1 ซึ่งเมื่อวิจัยได้ทดสอบโมเดล ปรากฏว่า โมเดลดังกล่าวมีความไม่เหมาะ
เพราะค่าทดสอบทางสถิติไม่มีความเหมาะสมในบางประการ ผู้วิจัยจึงท�ำการปรับปรุงโมเดลหลายครั้ง โดย
อ้างอิงจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมา ประกอบกับ ปรับปรุงให้ตรงกับ
แนวคิดทางสถิติและเศรษฐมิติที่สุด [17] โดยผู้วิจัยได้ควบรวมตัวแปร การแสวงหาข้อมูลกับการประเมินทาง
เลือกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งปรากฏว่าผลการทดสอบโมเดลมีความเหมาะสม โดยโมเดลที่จะน�ำมาวิเคราะห์ใหม่มี
ลักษณะตามภาพที่ 2

ภาพ 2 แบบจ�ำลองการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่ปรับปรุงแล้ว
จากโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่ปรับปรุงแล้วใน
ภาพที่ 2 สามารถเขียนรูปแบบสมการความสัมพันธ์ที่ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression Analysis)
ในรูปสมการ ดังนี้
DEC = a + b1DEM + b2INC + b3EVAIN + b4UTI
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล โดยแสดงปรากฏผลว่า มีคา่ Chi-square Probability
เท่ากับ 0.939 ค่า Chi-square Relative เท่ากับ 0.063 ค่า Goodness of Fit Index เท่ากับ 0.998 และ
Root Mean Square Error of Approximation เท่ากับ 0.002 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องและ
ความถูกต้องซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นที่ยอมรับ [18] โดยสามารถแสดงการหาค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางและสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์จากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร ดังภาพที่ 3

พฤติกรรมผู ้บริโภคที่มีต่อการซื้ อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์
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**หมายเหตุ** p-value หมายถึง ค่าสถิติที่แตกต่างอย่างมีนัยยะส�ำคัญที่ระดับ 0.05 0.01 และ 0.001
ภาพที่ 3 แสดงโมเดลรูปแบบเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ภาพที่ 3 อธิบายได้วา่ มีสมั ประสิทธิเ์ ส้นทางทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001 มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 มี 2 เส้นทางซึ่งเส้นทางทั้ง 7 สามารถน�ำค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของแต่ละสมการโครงสร้าง
มาเขียนเส้นทางของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพือ่ อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพร้อมทัง้ อิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและผลรวมอิทธิพลได้ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพล
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม DEC
ประเภทความสัมพันธ์
DEM
INC
EVAIN
UTIL
ผลทางตรง : DE
0.364
0.00
0.362
0.156
ผลทางอ้อม : IE
0.381
0.061
0.071
0.000
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล : TE
0.745
0.061
0.432
0.156
ที่มา: จากการส�ำรวจและค�ำนวณ
จากตารางที่ 4 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล สามารถอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อการตัดสินใจซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้น คือ อุปสงค์ตอ่ การครอบครองเวชภัณฑ์เบือ้ งต้นทีม่ คี า่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทาง
เท่ากับ 0.364 เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงทีม่ ากสุด ขณะที่ รองลงมา คือ การแสวงหาข้อมูลกับการประเมิน
ทางเลือกทีม่ คี า่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทางเท่ากับ 0.362 และล�ำดับสุดท้าย คือ อรรถประโยชน์สงู สุดทีม่ คี า่ สัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.156
2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง
อ้อมต่อการตัดสินใจซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้น คือ อุปสงค์ต่อการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่มีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.381 เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมทีม่ ากสุด ขณะทีร่ อง คือ การแสวงหาข้อมูลกับการประเมิน
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ทางเลือกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.071 และล�ำดับสุดท้าย คือ รายได้ที่มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.061
3) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่
มีทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสินใจซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้น คือ อุปสงค์ต่อการครอบครอง
เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นทีม่ คี า่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทางเท่ากับ 0.745 เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมมากทีส่ ดุ
ขณะที่รองลงมา คือ การแสวงหาข้อมูลกับการประเมินทางเลือกที่มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.432
จากตารางที่ 4 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่สุด คือ
อุปสงค์ตอ่ การครอบครองเวชภัณฑ์เบือ้ งต้น เนือ่ งจากเป็นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยมีคา่
สัมประสิทธิเ์ ส้นทางในอิทธิพลรวมถึง 0.745 ข้อมูลนีบ้ ง่ ชีไ้ ด้วา่ ในยามทีเ่ กิดโรคระบาดผูบ้ ริโภคมีความต้องการ
ที่จะครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นจนน�ำไปสู่การตัดสินใจซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นมากที่สุด และอุปสงค์ต่อการ
ครอบครองเวชภัณฑ์เบือ้ งต้นเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อตัวแปรทุกตัว จึงสามารถนิรนัยได้วา่ ในยามทีเ่ กิดโรคระบาด
ผู้บริโภคมีความต้องการที่จะครอบครองเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันตัวเองจนน�ำไปสู่การแสวงหาข้อมูลให้ได้รับ
อรรถประโยชน์สูงสุด ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gina Samaan ที่ระบุว่า เมื่อตอน
เกิดโรค H5N1 ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมเพื่อแสวงหา
แนวทางในลดความเสีย่ งในด้วยวิธกี ารต่าง ๆ [14] และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Vijay Victor ทีร่ ะบุวา่ ในยามที่
สินค้านัน้ ๆ เป็นทีจ่ ำ� เป็นและต้องการต่อผูค้ นจริง ๆ ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจซือ้ สินค้าโดยค�ำนึงถึงการเข้าถึงสินค้า
มากกว่าปัจจัยอื่น ๆ ทั้ง ราคา และรายได้ [13]
4) ข้อสังเกตอื่น ๆ จากแบบจ�ำลอง จากภาพที่ 3 แสดงโมเดลรูปแบบเส้นทางความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ มีข้อสังเกตบางประการที่ควรจะน�ำมาอภิปรายผลและวิเคราะห์ผล ดังนี้
4.1) อุปสงค์ต่อการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นมีอิทธิพลต่อการแสวงหาข้อมูลกับการ
ประเมินทางเลือก เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.709 ซึ่งสามารถอุปนัยได้ว่า เมื่อผู้บริโภคเกิด
ความต้องการความครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้น ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลและประเมินทางเลือกเพื่อให้ได้
เข้าถึงการเป็นเจ้าของเวชภัณฑ์ในระดับสูง โดยเรื่องรายได้และอรรถประโยชน์เป็นเรื่องที่พิจารณารองลงมา
เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมีค่า 0.481 และ 0.291 ตามล�ำดับ ดังนั้น เมื่อเกิดความต้องการเวชภัณฑ์
เบือ้ งต้นในยามทีเ่ กิดโรคระบาด รายได้และอรรถประโยชน์เป็นสิง่ ทีพ่ จิ ารณารองลงมาจากการได้เข้าถึงข้อมูล
และการประเมินทางเลือกที่จะน�ำมาสู่การเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัย
ของ T. de-Magistris ที่ระบุว่า ความต้องการปกป้องสุขภาพของตนเองจะน�ำไปสู่การแสวงหาข้อมูลและ
ประเมินทางเลือกอย่างเข้มข้นจนน�ำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพในที่สุด [19]
4.2) รายได้ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้น จากการที่รายได้ไม่มีสัมประสิทธิ์
เส้นทางในทางตรงต่อการตัดสินใจซือ้ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมเพียงแค่ 0.061 หรือร้อยละ 6.1 สะท้อนว่า รายได้
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นในยามที่เกิดโรคระบาด ข้อมูลนี้อุปนัยได้ว่า เมื่อเกิดโรคระบาด
ไม่ว่ารายได้จะมีเท่าใด ผู้บริโภคก็จะต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นอยู่ดี สังเกตได้จากค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางทีอ่ ปุ สงค์ตอ่ การครอบครองเวชภัณฑ์เบือ้ งต้นมีผลต่อรายได้ทมี่ คี า่ สัมประสิทธิ์ 0.481 ซึง่ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์
ได้วา่ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นทีผ่ บู้ ริโภคต้องการมีราคาทีไ่ ม่ได้สงู มากเกินกว่าจะซือ้ ได้ ดังนัน้ รายได้จงึ ไม่ใช่สงิ่ ส�ำคัญ
ที่ผู้บริโภคจะพิจารณาในการซื้อในยามที่เกิดโรคระบาด ซึ่งเป็นไปทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ Vijay Victor
พฤติกรรมผู ้บริโภคที่มีต่อการซื้ อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์
โรคระบาด กรณีศึกษา การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชี ยงใหม่
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ทีร่ ะบุวา่ ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจซือ้ สินค้าแม้จะเกิดราคาแบบ Dynamic Pricing ในยามทีส่ นิ ค้านัน้ ๆ เป็นที่จ�ำเป็น
ในสังคมจริง ๆ [13]

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด
สามารถสรุปผลการวิจัยในประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
1) อุปสงค์ต่อการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นมากที่สุด เพราะมีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวม
เท่ากับ 0.745
2) การแสวงหาข้อมูลและการประเมินทางเลือก เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นมากทีส่ ดุ รองลงมา เพราะมีทงั้ อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม มีคา่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทาง
เท่ากับ 0.432
3) รายได้ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซือ้ เวชภัณฑ์เบือ้ งต้นในภาวะเกิดโรคระบาด
เนือ่ งจากเวชภัณฑ์เบือ้ งต้นมีอปุ สงค์ตอ่ การครอบครองเวชภัณฑ์เบือ้ งต้นทีส่ งู มาก ประกอบกับ ราคาทีไ่ ม่ได้สงู
มากเกินกว่าผู้บริโภคจะซื้อได้
4) ผู้บริโภครู้สึกได้รับอรรถประโยชน์จากการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริโภครู้สึกได้รับอรรถประโยชน์รวมมากขึ้นจากการได้บริโภคเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่มากขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อเสนอแนะงานวิจัย

จากการวิจัยศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีต่อการซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด
สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1) การที่อุปสงค์ต่อการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมสูงสุดที่สุดหน่วย
งานภาครัฐควรส�ำรองและแจกจ่ายเวชภัณฑ์เบือ้ งต้นให้ทวั่ ถึง พร้อมทัง้ มีมาตรการในการส�ำรองเวชภัณฑ์เบือ้ ง
ต้นในยามเกิดโรคระบาดให้มากที่สุด เพราะผลวิจัยชี้ชัดว่าผู้บริโภคมีความต้องการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้อง
ต้นมาก
2) การที่อุปสงค์ต่อการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมสูงสุดที่สุด ดังนัน้
เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า การระบาดของโรคใด ๆ หน่วยงานภาคเอกชนควรปรับแนวทางการผลิต
ให้สามารถผลิตเวชภัณฑ์เบื้องต้นเพื่อจ�ำหน่ายให้ประชาชนได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนและ
ผลประโยชน์ของหน่วยงาน
3) การที่อุปสงค์ต่อการครอบครองเวชภัณฑ์เบื้องต้นมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางรวมสูงสุดที่สุด ดังนั้น
ภาคประชาชนควรที่จะจัดเตรียมเวชภัณฑ์เบื้องต้นที่จ�ำเป็นไว้เป็นยาสามัญประจ�ำบ้านในปริมาณที่เหมาะสม
เพื่อลดการขาดแคลนของเวชภัณฑ์เบื้องต้น
4) การแสวงหาข้อมูลและการประเมินทางเลือก เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซื้อเวชภัณฑ์เบื้องต้นมากที่สุดรองลงมา ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรจะน�ำข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องเผยแพร่แก่ประชาชนให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้เข้าถึงเวชภัณฑ์เบื้องต้น ในการ
ป้องกันตนเอง และการรักษาสุขภาพ
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